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1. INLEIDING 

1.1 Algemeen 

Deze richtlijn heeft tot doel om, op verzoek van de aanvrager, vast te stellen of de door de 
aanvrager op de markt gebrachte binnendeuren en/of binnenkozijnen in hun toepassing 
voldoen aan de prestatie-eisen van het Bouwbesluit.   

 

De toetsing aan deze richtlijn resulteert in het opstellen van een SKH-BB-aansluitingsdocument 
van de beoordeelde binnendeuren en/of binnenkozijnen. Dit document stelt de aanvrager in 
staat om aan zijn afnemers aan te tonen dat, mits toegepast volgens de voorwaarden zoals 
vermeld in het SKH-BB-aansluitdocument, de door hem geleverde binnendeuren en/of 
binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen, voldoen aan het 
Bouwbesluit. 

 

Daar waar sprake is van CE-markering van producten kan voor het vaststellen van de 
aansluiting met het Bouwbesluit gebruik gemaakt worden van de waarden zoals opgenomen 
in de prestatieverklaring van de betreffende producent. 

Tevens vermeldt deze richtlijn de eisen die gesteld worden aan de certificatie instellingen, die 
voor het toepassingsgebied van deze richtlijn beschikken over een accreditatie door de Raad 
voor Accreditatie, en de procedure die gevolgd moet worden voor de behandeling van een 
aanvraag c.q. instandhouding van het BB-aansluitdocument. 

 

Naast de eisen die in deze richtlijn zijn vastgesteld, stelt de certificatie instellingen aanvullende 
eisen in de zin van algemene procedure-eisen, zoals vastgelegd in het reglement van de 
certificatie instelling.  

Het techniekgebied van de richtlijn is:  

C3 Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met kozijnen met inbegrip van mechanisch 
bevestigde vliesgevelsystemen. Voor alle toepassingen en alle uitvoeringen in metaal. 

C4 Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met kozijnen. voor alle toepassingen en alle 
uitvoeringen in kunststof. 

E6 Deuren, ramen, luiken, blinden, poorten met kozijnen. voor alle toepassingen en alle 
uitvoeringen in hout. 

1.2 Toepassingsgebied 

Deze richtlijn aansluiting Bouwbesluit en het SKH-BB-aansluitdocument heeft betrekking op 
binnendeuren en/of binnenkozijnen, die afhankelijk van de gebruiksfunctie, bestemd zijn voor 
toepassing in inwendige scheidingsconstructies van bouwwerken, zowel nieuwbouw als 
renovatie. 

 

Opmerking: 

Onder het toepassingsgebied vallen niet alleen binnendeuren en/of binnenkozijnen in 
inwendige scheidingsconstructies, maar bijvoorbeeld ook de woningtoegangsdeur van een 
woning in een woongebouw en de deur tussen een woning en een garage of een 
aangebouwde berging (beide deuren zijn inpandig en niet direct aan weersinvloeden 
blootgesteld). 
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1.3 Relatie met de Europese Verordening bouwproducten (CPR, EU 305/2011) 

Op binnendeuren en/of binnenkozijnen is geen geharmoniseerde Europese productnorm van 
toepassing. Op materialen en/of componenten toegepast in binnendeuren en/of 
binnenkozijnen kan wel een geharmoniseerde Europese productnorm van toepassing zijn. 

 

Ten aanzien van de essentiële kenmerken zoals omschreven in de bijlage ZA van de 
geharmoniseerde Europese norm kan voor materialen en/of componenten toegepast in 
binnendeuren en/of binnenkozijnen uitgegaan worden van de waarden zoals opgenomen in de 
Prestatieverklaring van de betreffende producent. 

1.4 Erkenning in het kader van het Bouwbesluit  

Op basis van deze richtlijn worden erkende BB-aansluitdocumenten afgegeven. Erkende BB-
aansluitdocumenten vallen conform Bouwbesluit art. 1.11 onder de erkende 
kwaliteitsverklaringen. 

1.5 Acceptatie van door leverancier geleverde onderzoeksrapporten 

Indien door de leverancier rapporten van onderzoekinstellingen of laboratoria worden 
overgelegd om aan te tonen dat binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige 
scheidingsconstructies aan de in deze Richtlijn opgenomen eisen van het Bouwbesluit 
voldoen, dienen deze opgesteld te zijn door een instelling die voldoet aan de van toepassing 
zijnde accreditatienorm, te weten: 

- NEN-EN-ISO/IEC 17025 voor laboratoria 

- NEN-EN-ISO/IEC 17065 voor certificatie instellingen die producten certificeren 

Een instelling wordt geacht aan deze criteria te voldoen wanneer een accreditatie-certificaat 
voor het betreffende onderwerp kan worden overlegd, afgegeven door de Raad voor 
Accreditatie (RvA) of een accreditatieinstelling waarmee de RvA een overeenkomst van 
wederzijdse acceptatie heeft gesloten. Indien geen accreditatie-certificaat kan worden 
overlegd zal de certificatie instelling zelf beoordelen of aan de accreditatiecriteria is voldaan. 

1.6 SKH-BB-aansluitdocument 

Op basis van deze richtlijn worden erkende SKH-BB-aansluitdocumenten afgegeven. De 
uitspraken in deze documenten zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 van deze richtlijn. 
Op de website van de SKH (www.SKH.org) staat het model van de af te geven  
SKH-BB-aansluitdocument vermeld die voor deze richtlijn van toepassing is. De af te geven  
SKH-BB-aansluitdocumenten moeten met dit model overeenkomen. 
Doordat wijzigingen van de indeling en/of teksten van de erkende BB-aansluitdocumenten 
voorgelegd zijn aan de HCB en instemming verkregen is, wordt voor die documenten tevens 
voldaan aan de eisen zoals gepubliceerd op de website van de Stichting Bouwkwaliteit 
(www.bouwkwaliteit.nl).  

http://www.bouwkwaliteit.nl/
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2. TOETSINGSONDERZOEK 

Voor afgifte van het BB-aansluitdocument wordt een toetsingsonderzoek uitgevoerd. 

2.1 Start van het onderzoek 

De aanvrager geeft de prestaties van zijn product/systeem aan voor het opstellen van het BB-
aansluitdocument en levert de daarvoor benodigde documenten en onderbouwing aan. Waar 
van toepassing verstrekt hij de nodige gegevens ten behoeve van het opstellen van de 
‘technische specificatie’ zoals die wordt opgenomen in het af te geven BB-aansluitdocument. 

2.2 Toetsingsonderzoek 

Ten behoeve van het opstellen van het BB-aansluitdocument voert de certificatie instelling 
onderzoek uit. Tot het toetsingsonderzoek behoren: 

 Beoordeling van door de aanvrager verstrekte c.q. te verstrekken documenten waarbij de 
certificatie-instelling nagaat of de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen voldoen aan de prestatie-eisen; 

 (Monster)onderzoek, om vast te stellen of de binnendeuren en/of binnenkozijnen 
toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen voldoen aan de prestatie-
eisen; 

 Beoordeling van de verwerkingsvoorschriften van de leverancier; 

 Vaststelling van de toepassingsvoorwaarden. 

2.3 Verlening SKH-BB-aansluitdocument 

De resultaten van het toetsingsonderzoek worden door de certificatie instelling vastgelegd in 
een dossier. Het dossier moet aan de volgende eisen voldoen: 

 Volledigheid; het dossier doet een uitspraak over alle in de richtlijn gestelde eisen 

 Traceerbaarheid; de bevindingen waarop uitspraken zijn gebaseerd moeten 
traceerbaar zijn vastgelegd 

De beslissing over verlening van een BB-aansluitdocument moet plaats vinden door een 
daartoe gekwalificeerde beslisser, die niet zelf bij het toetsingsonderzoek betrokken is 
geweest. Op basis van de beoordeling wordt door de beslisser besloten of het BB-
aansluitdocument kan worden verleend of dat aanvullende gegevens en/of onderzoeken 
vereist zijn voordat het BB-aansluitdocument kan worden verleend. De beslissing moet 
traceerbaar zijn vastgelegd. 

Door het verlenen van het BB-aansluitdocument spreekt de certificatie instelling het 
gerechtvaardigd vertrouwen uit dat: 

 De binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies 
van gebouwen in de toepassing de prestaties leveren zoals opgenomen in het BB-
aansluitdocument, mits wordt voldaan aan de in het BB-aansluitdocument omschreven 
voorwaarden, en daarmee voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit. 
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2.4 Geldigheidsduur SKH-BB-aansluitdocument 

Zolang het BB-aansluitdocument geldig is mag de producent hiervan gebruik maken om aan 
te tonen dat het product/systeem voldoet aan de in het BB-aansluitdocument opgenomen 
bepalingen van het Bouwbesluit. 

De geldigheidsduur van het BB-aansluitdocument wordt geregeld in de reglementen van de 
certificatie- instelling maar is niet langer dan 5 jaar. Na beëindiging van de geldigheid van het 
BB-aansluitdocument vindt door de certificatie-instelling een herbeoordeling van het product 
en de aansluiting met het Bouwbesluit plaats. Bij tussentijdse wijziging van het Bouwbesluit 
beoordeelt de certificatie-instelling de gevlogen ervan en past, daar waar nodig, het BB-
aansluitdocument daarop aan. 
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3. PRESTATIES IN DE TOEPASSING 

In dit hoofdstuk zijn de prestatie-eisen opgenomen, waaraan de binnendeuren en/of 
binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen in de toepassing 
moeten voldoen, evenals de bepalingsmethoden om vast te stellen dat aan de eisen wordt 
voldaan. 

3.1 Aansluittabel Bouwbesluit  

In de onderstaande tabel zijn de eisen vanuit het Bouwbesluit opgenomen die aan  
binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van 
gebouwen in de toepassing worden gesteld. In de af te geven BB-aansluitdocumenten zal de 
aansluittabel moeten worden overgenomen zoals die is opgenomen in bijlage A. 

 
Beschouwde afdelingen van het 
Bouwbesluit 

Afd. Art. Lid Woning Woon- 
gebouw 

Ander 
gebouw 

Eventueel verder 
verwijzingspad 

Beperking van ontwikkeling van 
brand en rook 
(artikel 2.70 facultatief) 

2.9 2.67 
 
2.70 
2.72 

1 
1-2 

 

x 
- 
X 
x 

x 
- 
X 
x 

- 
x 
x 
x 

 
NEN-EN 13501-1 
Ministeriële regeling 

Beperking van uitbreiding van brand  
(facultatief) 

2.10 2.84 1-3/6-8 
1/4-
8/11 

x 
- 

x 
- 

- 
x 

NEN 6068  
NEN 6090 

 

Verdere beperking van uitbreiding 
van brand en beperking van 
verspreiding van rook (facultatief) 

2.11 2.94 1-3 x 
 

x 
 

x 
 

NEN 6068 

Inbraakwerendheid (facultatief) 2.15 2.130  x x - NEN 5087 en NEN 
5096 

Geluidwering tussen ruimten 3.4 3.17 
 
 
3.17a 

1-4 
1-4/6-8 

1-5 
1-3 

x 
- 
- 
x 

- 
x 
- 
x 

- 
- 
x 
- 

NEN 5077 

Beperking aanwezigheid van 
schadelijke stoffen en ioniserende 
straling 

3.9 3.63 1 x x x Ministeriële regeling 

Bereikbaarheid en toegankelijkheid 
(facultatief) 

4.4 4.22 
4.27 

1 
3 

1-4 
1 

x 
x 
- 
- 

x 
- 
x 
- 

x 
- 
- 
x 

 

Energiezuinigheid (facultatief) 5.1 5.3 
5.4 

6-7 
1-2 

x 
x 

x 
x 

x 
x 

NEN 1068 
NEN 2686 

Vluchten bij brand (facultatief) 6.6 6.25 1/8 

2-4/6/8 

x 

- 

x 

- 

- 

x 

NEN-EN 179 of NEN-
EN 1125 

Tegengaan van veel voorkomende 
criminaliteit (facultatief) 

6.11 6.51 1 - x -  

Opmerkingen bij aansluittabel 

1. In bovenstaande aansluittabel zijn de Bouwbesluiteisen voor “nieuwbouw” aangegeven. 

Binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies die voldoen aan de eisen voor 
“nieuwbouw” voldoen tevens aan de eisen voor “verbouw”. Vanuit die optiek zijn de eisen voor “verbouw” niet nader 
uitgewerkt. 

2. Hieronder zijn overeenkomstig de aansluittabel per BB-afdeling de relevante BB-artikelen en -leden nader 
 uitgewerkt. Tenzij anders vermeld, zijn vermelde BB-artikelen/leden van toepassing op alle (drie) typen 
 bouwwerken (woning, woongebouw en andere gebouwen). 

3. Voor de relevante leden bij een artikel betreffende een gebruiksfunctie die valt onder “ander gebouw” dient het 
Bouwbesluit geraadpleegd te worden. 

3.2 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van veiligheid  

BEPERKING VAN HET ONTWIKKELEN VAN BRAND EN ROOK; BB-AFD. 2.9 
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3.2.1 Binnenoppervlak; BB-artikel 2.67 

Een zijde van een constructieonderdeel dat grenst aan de binnenlucht moet voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.67, lid 1 voor woningen/woongebouwen en de 
leden 1-2 voor andere gebouwen. 

 

Grenswaarde 

De klassen behoren ten minste tot brandklasse D en rookklasse s2. 

 

Bepalingsmethode 

De brandklasse en rookklasse dienen bepaald te worden overeenkomstig NEN-EN 13501-1. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brand- en rookklasse 
van de binnendeuren en/of binnenkozijnen, in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument geeft van de binnendeuren en/of binnenkozijnen aan dat deze 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de brandklasse en 
rookklasse van zijden van constructieonderdelen die grenzen aan de binnenlucht en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

3.2.2 Vrijgesteld; BB-artikel 2.70 (facultatief) 

Delen van de totale oppervlakte van constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte zijn 
overeenkomstig BB-art. 2,70, lid 1 vrijgesteld van de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-
art. 2.67 t/m 2.69. Onverminderd het eerste lid van BB-art. 2.70 is voor een aantal in BB-tabel 
2.66 nader aangegeven gebruiksfuncties op ten hoogste 10% van de totale oppervlakte van 
de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen beschermde 
vluchtroute voert, BB-art. 2.67 niet van toepassing. 

 

Grenswaarde 

Ten hoogste 5% van de totale oppervlakte is vrijgesteld. Ten hoogste 10% van de totale 
binnenoppervlakte van de constructieonderdelen van elke afzonderlijke ruimte waardoor geen 
beschermde vluchtroute voert, is vrijgesteld. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan vermelden welke delen (bv. ventilatieroosters, brievenbussen 
e.d.) zijn vrijgesteld. 

3.2.3 Constructieonderdeel; BB-artikel 2.72 

Constructieonderdelen moeten ter beperking van het ontwikkelen van brand en rook voldoen 
aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.72.  
 
Grenswaarde 
De grenswaarden kunnen bij Ministeriële Regeling worden gegeven.  
 
Bepalingsmethode 
De prestaties worden bepaald overeenkomstig de in de Ministeriële regeling aangegeven 
bepalingsmethode(n).  
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BB-aansluitdocument 
In het BB-aansluitdocument worden (nog) geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief 
opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht.  

 

BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND; BB-AFD. 2.10 (FACULTATIEF) 

3.2.4 Weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag; BB-artikel 2.84 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.84, leden 1-3/6-8 voor woningen/woongebouwen en de leden 
1/4-8/11 voor andere gebouwen. 

Deze weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt mede bepaald uit de 
brandwerendheden van de verschillende constructieonderdelen in een branduitbreidingstraject 
in de richting van de uitbreiding. Afhankelijk van het type van het constructieonderdeel wordt 
de weerstand uitgedrukt in (R)EI of (R)EW of (R)E. Het gaat er met name om wanneer sprake 
is van een opening waardoor vlammen dan wel straling naar buiten treden c.q. de 
ontvangende straling > 15 kW/m2 is. 

 

Grenswaarde 

De grenswaarde voor de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) wordt 
bepaald door de weerstand tegen branddoorslag (WBD) van een gevelopening als bedoeld in 
NEN 6068. Constructieonderdelen met een brandwerendheid m.b.t. de scheidende functie, 
beschouwd in de uitbreidingsrichting, groter dan 30 min. worden beschouwd als “dicht”. 
Brandoverslag via die constructieonderdelen vindt niet plaats. De brandwerendheid van de 
dichte delen wordt beoordeeld op: 
─ Van binnen naar buiten op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van binnen naar buiten op (R)EW voor ramen, deuren en daarmee vergelijkbare 

constructie-onderdelen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EI voor de dichte delen 
─ Van buiten naar binnen met de buitenbrandkromme op (R)EW voor ramen, deuren en 

daarmee vergelijkbare constructieonderdelen 

 

Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig  
NEN 6068. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de brandwerendheid 
(inclusief bijbehorende aansluitdetails) van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen in de toepassing voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan voor toepassingsvoorbeelden van binnendeuren en/of 
binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen, aangeven dat 
deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag en welke voorwaarden hiervoor gelden, en kan van 
toepassingsvoorbeelden van de binnendeuren en/of binnenkozijnen de brandwerendheid 
vermelden. 
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VERDERE BEPERKING VAN UITBREIDING VAN BRAND EN BEPERKING VAN 
VERSPREIDING VAN ROOK; BB-AFD. 2.11 (FACULTATIEF) 

3.2.5 Weerstand tegen branddoorslag, brandoverslag en rookdoorgang; BB-artikel 2.94  

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag moet voldoen aan de prestatie-eisen 
zoals aangewezen in BB-art. 2.94, lid 1-3. 

 

Grenswaarde 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een subbrandcompartiment naar 
een andere ruimte in het brandcompartiment waarin een subbrandcompartiment als bedoeld in 
BB-art. 2.93 ligt, bedraagt ten minste 30 minuten. 

 

Bepalingsmethode 

De weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag wordt bepaald overeenkomstig NEN 
6068.  

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de branddoorslag en 
brandoverslag (inclusief bijbehorende aansluitdetails) van de binnendeuren en/of 
binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen in de toepassing 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan voor toepassingsvoorbeelden van binnendeuren en/of 
binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen, aangeven dat 
deze voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de weerstand tegen 
branddoorslag en brandoverslag en welke voorwaarden hiervoor gelden, en kan van 
toepassingsvoorbeelden van de binnendeuren en/of binnenkozijnen de brandwerendheid 
vermelden. 
In het BB-aansluitdocument worden (nog) geen uitspraken gedaan over de rookdoorgang. Dit 
is informatief opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 

 

INBRAAKWERENDHEID; BB-AFD. 2.15 (FACULTATIEF) 

3.2.6 Inbraakwerendheid; Prestatie-eis BB-artikel 2.130  

Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, toegepast in 
woningen en in woongebouwen, die bereikbaar zijn voor inbraak moeten voldoen aan de 
prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 2.130 voor woningen/woongebouwen. 

 

Grenswaarde 

De inbraakwerendheid moet voldoen aan weerstandsklasse 2 overeenkomstig NEN 5096. 

 

Bepalingsmethode 

Van kozijnen, ramen, deuren en vergelijkbare constructieonderdelen die in hun toepassing 
overeenkomstig NEN 5087 als bereikbaar aangemerkt worden, dient de weerstandsklasse te 
worden bepaald overeenkomstig NEN 5096. 
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Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de inbraakwerendheid 
van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van 
gebouwen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit gestelde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen aangeven dat deze voldoen aan de in het 
Bouwbesluit genoemde eisen ten aanzien van de inbraakwerendheid en welke voorwaarden 
hiervoor gelden. 

3.3 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van gezondheid 

 

GELUIDWERING TUSSEN RUIMTEN; BB-AFD. 3.4  

 

3.3.1 Verschillende gebruiksfuncties op hetzelfde perceel; BB-artikel 3.17 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17, 
leden 1-4 voor woningen, leden 1-4/6-8 voor woongebouwen en leden 1-5 voor andere 
gebouwen. 

 

Grenswaarde 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 47 dB en het gewogen 
contact-geluidniveau is niet groter dan 59 dB bij woningen/woongebouwen en niet groter dan 
64dB bij andere gebouwen.  

 

Bepalingsmethode 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de geluidwering tussen 
ruimten van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige 
scheidingsconstructies van gebouwen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
gestelde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt van de binnendeuren en/of binnenkozijnen, toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen de bijdrage aan het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau en welke voorwaarden hiervoor 
gelden.  

3.3.2 Verblijfsruimten van dezelfde woonfunctie; BB-artikel 3.17a 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau voor de 
geluidoverdracht moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.17a, 
leden 1-3 voor woningen en woongebouwen. 
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Grenswaarde 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil is niet kleiner dan 32 dB en het gewogen 
contact-geluidniveau is niet groter dan 79 dB.  

 

Bepalingsmethode 

Het karakteristieke lucht-geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau worden 
bepaald overeenkomstig NEN 5077. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of de prestaties met betrekking tot de geluidwering tussen 
ruimten van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige 
scheidingsconstructies van gebouwen in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
gestelde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument vermeldt van de binnendeuren en/of binnenkozijnen, toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen de bijdrage aan het karakteristieke lucht-
geluidniveauverschil en het gewogen contact-geluidniveau en welke voorwaarden hiervoor 
gelden. 

 

BEPERKING VAN DE AANWEZIGHEID VAN SCHADELIJKE STOFFEN EN IONISERENDE 
STRALING; BB-AFD. 3.9 

3.3.3 Materialen; BB-artikel 3.63 

Materialen waaruit giftige of hinderlijke stoffen kunnen vrijkomen of waaruit ioniserende stralen 
kunnen ontstaan, moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 3.63, 
lid 1.  

 

Grenswaarde 

Grenswaarden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 

 

Bepalingsmethode 

De bepalingsmethoden kunnen worden gegeven bij Ministeriële regeling. 

 

BB-aansluitdocument 

In het BB-aansluitdocument worden geen uitspraken gedaan. Dit artikel is informatief 
opgenomen in het kader van de zorg- en signaleringsplicht. 



Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen 

d.d. 27-06-2016 pag. 14 van 21 

 

 

  

3.4 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van bruikbaarheid  

 

BEREIKBAARHEID EN TOEGANKELIJKHEID, NIEUWBOUW; BB-AFD. 4.4 (FACULTATIEF) 

 

3.4.1 Vrije doorgang; BB-artikel 4.22 

Een vrije doorgang moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in BB-art. 4.22, lid 
1 . 

 

Grenswaarde 

Een doorgang heeft een vrije breedte van ten minste 0,85 m en een vrije hoogte van ten 
minste 2,3 m. 

 

Bepalingsmethode 

Welke vrije doorgang aanwezig is, hangt af van de vorm en de afmetingen van de deur, de 
vorm van het kozijn waarin de deur wordt geplaatst en de draairichting van de deur. Daarbij is 
het ook van belang in welke stand (onder 90o of 180o) de deur wordt beschouwd. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de afmeting van de 
deuropeningen van de binnendeurkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van 
gebouwen in hun  toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden geven op basis 
waarvan de binnendeurkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen 
voldoen aan de eisen in het Bouwbesluit met betrekking tot de vrije doorgang en welke 
voorwaarden hiervoor gelden. 

3.4.2 Hoogteverschillen; BB-artikel 4.27 

Hoogteverschillen in een route moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals aangewezen in 
BB-art. 4.27, lid 3 voor woningen, leden 1-4 voor woongebouwen en lid 1 voor andere 
gebouwen. 

 

Grenswaarde 

Bij ten minste een toegang tot een woonfunctie is het hoogteverschil tussen een vloer en het 
aansluitende terrein ten hoogste 0,02 m. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling controleert of het hoogteverschil tussen een vloer en het aansluitend 
terrein voldoet aan de in het bouwbesluit genoemde eisen. 
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BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden geven op basis 
waarvan de binnendeurkozijnen toegepast in inwendige scheidingsconstructies van gebouwen 
voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen met betrekking tot hoogteverschillen en 
welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.5 Technische bouwvoorschriften uit het oogpunt van energiezuinigheid en milieu  

ENERGIEZUINIGHEID; BB-AFD. 5.1 (FACULTATIEF) 

3.5.1 Thermische isolatie; BB-artikel 5.3 

De warmteweerstand van scheidingsconstructies moeten voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 5.3, leden 6-7. 

 

Grenswaarde 

De warmtedoorgangscoëfficiënt van ramen, deuren en kozijnen in uitwendige 
scheidingsconstructies is ten hoogste 2,2 W/m2.K. De gemiddelde 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de ramen, deuren en kozijnen in de uitwendige 
scheidingsconstructies van een bouwwerk is ten hoogste 1,65 W/m².K. De 
warmtedoorgangscoëfficiënt van met ramen, deuren en kozijnen gelijk te stellen 
constructieonderdelen in uitwendige scheidingsconstructies is ten hoogste 1,65 W/m².K. 

 

Bepalingsmethode 

De warmtedoorgangscoëfficiënt moet worden bepaald overeenkomstig NEN 1068. 

     

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de 
warmtedoorgangscoëfficiënt van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies als onderdeel van de thermische schil van het gebouw 
(zoals inpandige woningtoegangsdeuren) in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit 
genoemde eisen.  

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan de warmtedoorgangscoëfficiënt van de binnendeuren en/of 
binnenkozijnen vermelden en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.5.2 Luchtvolumestroom; BB-artikel 5.4 

De luchtvolumestroom moet voldoen aan de prestatie-eisen van BB-art. 5.4 leden 1-2. 

 

Grenswaarde 

Het binnen de thermische schil gelegen deel van een gebouw (waarin zich verblijfsgebieden, 
toilet- en badruimten bevinden) mag geen grotere luchtvolumestroom dan 0,2 m3/s zijn.  

 

Bepalingsmethode 

De luchtvolumestroom wordt bepaald overeenkomstig NEN 2686. 
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Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de bijdrage aan de 
luchtvolumestroom van de binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in inwendige 
scheidingsconstructies in de toepassingshoogte voldoen aan de (in het Bouwbesluit 
genoemde) eisen en of deze waarde is bepaald in overeenstemming met de eisen voor deze 
toepassingen. 

 

BB-aansluitdocument  

Het BB-aansluitdocument kan voor toepassingsvoorbeelden van de binnendeuren en/of 
binnenkozijnen, inclusief aansluitdetails, toegepast in inwendige scheidingsconstructies als 
onderdeel van de thermische schil van het gebouw (zoals inpandige woningtoegangsdeuren)  
de bijdrage aan de luchtvolumestroom vermelden en welke voorwaarden hiervoor gelden. 

3.6 Voorschriften inzak installaties (facultatief)  

VLUCHTEN BIJ BRAND; BB-AFD. 6.6 

3.6.1 Deuren in vluchtroutes; BB-artikel 6.25 

Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangegeven in BB-art. 6.25, leden 1/8 voor woningen/woongebouwen en leden 2-4/6/8 

voor andere gebouwen. 

 

Grenswaarden 

Een deur op een gemeenschappelijke vluchtroute mag niet tegen de vluchtrichting indraaien 
en een automatisch deur mag het vluchten niet belemmeren. 

Een deur op een vluchtroute kan in de vluchtrichting worden geopend door een lichte druk 
tegen de deur of met een ontsluitingsmechanisme dat voldoet aan NEN-EN 179 of NEN-EN 
1125. 

 

Bepalingsmethode 

Het ontsluitingsmechanisme wordt getoetst overeenkomstig NEN-EN 179, NEN-EN 1125. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot het ontsluitmechanisme 
en de draairichting van een vluchtdeur toegepast in inwendige scheidingsconstructies van het 
gebouw in de toepassing voldoen aan de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden vermelden van 
binnendeuren in vluchtroutes, die aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. 

 

TEGENGAAN VAN VEEL VOORKOMENDE CRIMINALITEIT; BB-AFD. 6.11 

3.6.2 Voorkomen van veel voorkomende criminaliteit; BB-artikel 6.51 

De toegang van een te bouwen woongebouw moet voldoen aan de prestatie-eisen zoals 
aangewezen in BB-art. 6.51, lid 1 voor woongebouwen. 
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Grenswaarde 

De toegang van een te bouwen woongebouw heeft een zelfsluitende deur die van buitenaf niet 
zonder sleutel kan worden geopend. 

 

Toelatingsonderzoek 

De certificatie-instelling beoordeelt of de prestaties met betrekking tot de zelfsluitende deur 
toegepast in inwendige scheidingsconstructies van het gebouw in de toepassing voldoen aan 
de in het Bouwbesluit genoemde eisen. 

 

BB-aansluitdocument 

Het BB-aansluitdocument kan toepassingsvoorwaarden en/of voorbeelden vermelden van 
zelfsluitende binnendeuren in woongebouwen, die aan de eisen van het Bouwbesluit voldoen. 
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4. EISEN AAN DE CERTIFICATIE-INSTELLING 

4.1 Algemeen 

De certificatie instelling moet voor het toepassingsgebied (paragraaf1.2) van deze richtlijn 
beschikken over een accreditatie door de Raad voor Accreditatie op basis van NEN-EN-
ISO/IEC 17065. 

De certificatie-instelling moet beschikken over een reglement, of een daaraan gelijkwaardig 
document, waarin de algemene regels zijn vastgelegd die bij het toetsingsonderzoek worden 
gehanteerd. In het bijzonder zijn dit: 

 De algemene regels voor het uitvoeren van het toetsingsonderzoek, te onderscheiden 
naar: 

 De wijze waarop aanvragers worden geïnformeerd over de behandeling van een 
aanvraag; 

 De uitvoering van het onderzoek; 

 De beslissing naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek; 

 De door de certificatie-instelling te treffen maatregelen bij tekortkomingen; 

 De door de certificatie-instelling te ondernemen maatregelen bij oneigenlijk gebruik 
van certificaten, certificatiemerk pictogrammen en logo’s; 

 De regels bij beëindiging van een BB-aansluitdocument; 

 De mogelijkheid tot het instellen van beroep tegen beslissingen of maatregelen van de 
certificatie-instelling. 

4.2 Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek 

Het bij het, overeenkomstig hoofdstuk 2 van de richtlijn uit te voeren toetsingsonderzoek, 
betrokken personeel is te onderscheiden naar: 

 Uitvoerder vooronderzoek: belast met het uitvoeren van het toetsingsonderzoek en 
rapporteren omtrent de uitkomsten daarvan.  

 Beoordelaar: belast met de beoordeling van het door de uitvoerder aangeleverde 
rapportage van het uitgevoerde toetsingsonderzoek.  

 Beslisser: belast met het nemen van beslissingen naar aanleiding van uitgevoerde 
toetsingsonderzoeken. 



Richtlijn aansluiting Bouwbesluit voor binnendeuren en/of binnenkozijnen toegepast in 
inwendige scheidingsconstructies van gebouwen 

d.d. 27-06-2016 pag. 19 van 21 

 

 

  

4.3 Kwalificatie-Eisen 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek moet aantoonbaar gekwalificeerd zijn voor het 
uitvoeren van de benodigde werkzaamheden. Met betrekking tot opleiding, expertise/ervaring 
gelden de volgende kwalificatie-eisen: 

 

Personeel 
toetsingsonderzoek 

Opleiding Kennis en Ervaring 

Uitvoerder 
vooronderzoek 

MBO-niveau 

 

Productie en toepassing van binnendeuren en 
binnenkozijnen of gelijkwaardig  

 Opleiding auditor NEN-EN-ISO 9001 

Tweejarige ervaring in binnendeuren- en 
binnenkozijnenindustrie of daaraan 
gelijkwaardig 

Beoordelaar HBO-niveau  Bouwkundig of andere type opleiding of 
gelijkwaardig 

Productie en toepassing binnendeuren en 
binnenkozijnen  

Minimaal 2 jaar ervaring op leidinggevend 
niveau in de binnendeuren- en 
binnenkozijnenindustrie of daaraan 
gelijkwaardig. 

Beslisser HBO-niveau  

 

 Managementervaring of gelijkwaardig 
Attestering of gelijkwaardig 

 Accreditatiecriteria of gelijkwaardig 

 Kennis van relevante toetsingssystematiek 

Personeel betrokken bij het toetsingsonderzoek moet aantoonbaar zijn gekwalificeerd door 
toetsing van opleiding en ervaring aan bovenvermelde eisen. Indien kwalificatie plaats vindt op 
grond van afwijkende criteria, moet dit schriftelijk zijn vastgelegd. 
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5. DOCUMENTEN LIJST 

Lijst van documenten zoals vermeld in deze richtlijn  

 
Bouwbesluit 2012 Stb. 2011 416, 676;Stb. 2012,125, 256, 441, 643; 

Stb.2013, 75, 244, 462; Stb. 2014, 51, 211, 232, 
233; 333, 342, 358, 539; Stb 2015, 92, 249, 425 en 
de Ministeriële Regelingen Stcrt. 2011, 23914; 
Stcrt. 2012, 13245 Stcrt. 2013, 5457, 16919; Stcrt. 
2014, 4057, 34076, 37003; Stcrt. 2015, 17338, 
45221 
 

 
CPR                                           
 

 
Verordening Bouwproducten EU 305/2011 
 

  
NEN 1068:2012+C1:2014 Thermische isolatie van gebouwen – 

Rekenmethoden 
NEN 2686:1988+A2:2008  Luchtdoorlatendheid van gebouwen – 

Meetmethode 
NEN 5077:2006+C3:2012 Geluidwering in gebouwen - Bepalingsmethoden 

voor de grootheden voor geluidwering van 
uitwendige scheidingsconstructies, 
luchtgeluidisolatie, contactgeluidisolatie, 
geluidniveaus veroorzaakt door installaties en 
nagalmtijd 

NEN 5087:2013  Inbraakveiligheid van woningen - Bereikbaarheid 
van dak- en gevelelementen: deuren, ramen en 
kozijnen 

NEN 5096:2012  Inbraakwerendheid - Dak- of gevelelementen met 
deuren, ramen, luiken en vaste vullingen - Eisen, 
classificatie en beproevingsmethoden 

NEN 6068:2008+C1:2011 Bepaling van de weerstand tegen branddoorslag 
en brandoverslag tussen ruimten 

NEN-EN 179:2008 Hang- en sluitwerk - Sluitingen voor 
nooduitgangen met een  

NEN-EN 1125:2008  
 

Hang- en sluitwerk - Panieksluitingen voor 
vluchtdeuren met een horizontale bedieningsstang 
voor het gebruik van vluchtroutes - Eisen en 
beproevingsmethoden 

NEN-EN 13501-1:2007+A1:2009 Brandclassificatie van bouwproducten en 
bouwdelen - Deel 1: Classificatie op grond van 
resultaten van beproeving van het brandgedrag 

NEN-EN-ISO/IEC 17025 
2005/C1:2007 

Algemene eisen voor de bekwaamheid van 
beproevings- en kalibratielaboratoria 

NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012: Conformiteitsbeoordeling - Eisen voor certificatie-
instellingen die certificaten toekennen aan 
producten, processen en diensten 

  
 

Voor de juiste datum van de NEN normen wordt verwezen naar www.NEN.nl. 
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6. BIJLAGE A: BOUWBESLUIT AANSLUITTABEL 

 

Bouwbesluit aansluittabel zoals op te nemen in het BB-aansluitdocument  

 

Nr. Afdeling Grenswaarde/ 

bepalingsmethode 

Prestaties 

2.9 Beperking van het 
ontwikkelen van 
brand en rook 

Binnenoppervlak Voldoet aan bouwbesluit 

2.10 Beperking van 
uitbreiding van 
brand  

WBDBO ≥ 30 minuten volgens 
NEN 6068 

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 

2.11 Verdere beperking 
van uitbreiding van 
brand en beperking 
van verspreiding van 
rook 

WBDBO ≥ 30 minuten volgens 
NEN 6068 

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 

2.15 Inbraakwerend-heid  Indien van toepassing  

weerstandsklasse ≥ 2 volgens 
NEN 5096 

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 

3.4 Geluidwering 
tussen ruimten  

Karakteristiek lucht-geluid- 
niveauverschil voor 
geluidsoverdracht > 32 dB 
volgens NEN 5077 

Vermelding van 
toepassingsvoorbeelden 

Gewogen contact-geluidniveau 
voor geluidsoverdracht < 79 dB 
volgens NEN 5077 

3.9 Beperking van de 
aanwezigheid van 
schadelijke stoffen 
en ioniserende 
straling 

Volgens voorschriften Ministeriële 
Regeling 

Geen vermelding prestatie 

4.4 Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid 

Vrije breedte doorgang ≥ 0,85 m  
en vrije hoogte ≥ 2,1 m of ≥ 2,3 m 

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden die 
voldoen aan de gestelde 
eisen 

Hoogteverschil ≤ 0,02 m 

5.1 

 

Energiezuinigheid  Warmtedoorgangscoëfficiënt  

≤ 1,65 W/m2.K volgens NEN 1068  

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden die 
voldoen aan de gestelde 
eisen 

Luchtvolumestroom van het totaal 
aan gebieden en ruimten ≤ 0,2 
m3/s volgens NEN 2686 

Facultatieve vermelding van 
toepassingsvoorbeelden  

6.6 Vluchten bij brand Deur in vluchtroute te openen 
d.m.v. lichte druk 

Facultatieve vermelding dat 
wordt voldaan aan de 
voorschriften 

6.11 Tegengaan van 
veel 
voorkomende 
criminaliteit 

De toegang tot een woongebouw 
heeft een zelfsluitende deur en 
draait niet tegen de vluchtrichting 
in 

Facultatieve vermelding dat 
wordt voldaan aan de 
voorschriften 

 

 

 




